
МАТЕМАТИКА
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 4 КЛАСУ 

закладів загальної середньої освіти 
у 2-х частинах

Пропонуємо Вашій увазі підручник «Математика. 4 клас» авторів Будної Наталії Олександрівни
та Беденка Марка Васильовича, який є концептуальною складовою частиною системи підручників цих 

авторів.

Н.О. Будна, М.В. Беденко



● Зміст підручника відповідає Типовим освітнім програмам, розробленим під 
керівництвом О.Я. Савченко, Р.Б. Шияна, охоплює всі змістові лінії Державного 
стандарту початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність 
навчально-виховного процесу.

● У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики: 
традиційне та розвиваюче особистісно зорієнтоване навчання.

● Успішне навчання за підручником забезпечать чітка структуризація 
навчального матеріалу та апарат орієнтування.

Умовні позначення: 



1 частина: 2 частина: 



Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, схемою чи малюнком.

Назва розділу Назва теми 



Правило

Дроби



Розв’язування задач на час

Розв’язування задачі на дві різниці

Розв’язування задач на рух назустріч



Розв’язування задачі на рух в 
протилежних напрямках

Розв’язування задач на пропорційне ділення, 
продуктивність праці, зведення до одиниці



Наведено зразки запису розв’язання задач, письмового виконання арифметичних дій, їх перевірки.









Ретельно продумана система завдань і запитань: від простого до складного.

Вивчення теми: «Швидкість, час, відстань»

І етап: Пропедевтика понять, розв’язування задач.



ІІ етап: Вивчення нового матеріалу.



ІІІ етап: Закріплення вивченого матеріалу.



У підручнику запропоновано завдання для роботи в групах (парах), різні за складністю 
завдання творчого характеру, що дозволяють здійснювати диференційоване навчання.  





Запропоновано завдання на розвиток критичного мислення, вміння аналізувати дані, 
порівнювати їх, робити відповідні висновки.



У підручнику подана система цікавих і оригінальних завдань на розвиток 
обчислювальних навичок із застосуванням різних об’єктів-моделей, з використанням 
прийому на само- та взаємоперевірку.

Числова змійка

КриптограмиАнаграми



Усний рахунок



Розгортання кільця



Система різноманітних сюжетних, практично зорієнтованих задач, різних творчих видів 
робіт над задачею передбачає послідовну роботу над текстовими задачами.





Логічно, послідовно й нестандартно подано геометричну лінію програми, запропоновано 
цікаві завдання на розвиток просторової уяви. Подано достатньо завдань для опрацювання 
теми «Величини».





Орієнтація у співвідношеннях одиниць довжини, маси, часу



Оригінально впроваджується алгебраїчна лінія програми через різноманітні практичні та 
ігрові задачі – моделі (на вміння складати, розв’язувати та досліджувати рівняння та 
нерівності). 





Подано цікаві завдання на вдосконалення вмінь ділити з остачею, на пропедевтику 
середнього арифметичного та на комбінаторику.



Для осмислення різних життєвих ситуацій та творчого застосування набутих умінь 
подано систему завдань на роботу за таблицями, схемами, діаграмами та графіками.



У навчально-методичний комплект входить: 
• Математика. Робочий зошит. 4 клас (Ч. 1, Ч. 2) Будна Н.О., Беденко М.В. 
У посібнику подано оригінальні, різні за складністю вправи та завдання на удосконалення обчислювальних
навичок учнів, на розвиток логічного та творчого мислення.

• Математика. Конспекти уроків. 4 клас Будна Н.О., Шост Н.Б. 
У посібнику подано розгорнуті плани-конспекти уроків з математики. Запропоновано завдання для
індивідуальної, фронтальної та групової роботи, усного рахунку, зразки бесід під час вивчення нового матеріалу,
практичні та ігрові види робіт, різноманітні творчі завдання для роботи над задачами, завдання логічного
характеру тощо.

• Математика в таблицях. 4 клас Шост Н.Б. 
Таблиці з математики для 4 класу — елемент навчально-методичного комплекту, який рекомендується
використовувати на уроках фронтально під час пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь і навичок
учнів.

• Математика. Зошит для контрольних робіт. 4 клас Будна Н.О.
У зошиті запропоновано 8 тематичних контрольних робіт, по 2 варіанти у кожній.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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